NASJONAL ORDNING FOR REDUKSJON I FORELDREBETALING/ GRATIS
KJERNETID
Nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen
Husholdninger skal ikke betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.
I 2016 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere
enn 486 750 kroner per år.
Ordningen er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Målet er å legge til rette for
at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom lavere pris for familier
med lav inntekt.
Gratis kjernetid
Alle 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav
inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder
for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 417 000 kroner.
I Haugesund kommune forvaltes ordningen av Servicesenteret. Søknadsskjema ligger
sammen med relevant informasjon på kommunens hjemmeside:
http://www.haugesund.kommune.no/organisasjon/oppvekst-og-kultur/barnehager#foreldrebetaling
Inntekter som skal regnes med
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og
personinntekt.
Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere
regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et
ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et
barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i
husholdningen der barnet er folkeregistrert.
Dokumentasjon som må leveres med søknadene
Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt
inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert
på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om
det ved søknad.
Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen.
Dersom søker ikke har selvangivelse
Dersom noen ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i
landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for skattepliktig inntekt. Kommunen
godkjenner dokumentasjonen etter en skjønnsmessig vurdering.
Dersom inntekten er endret fra foregående år
Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom
det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Med vesentlig og varig
endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i
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husholdningens sammensetning eller lignende. Søknader behandles fortløpende i løpet av
barnehageåret.
Søknadsfrist for nytt barnehageår vil være 31.mai hvert år, men det er anledning å søke
gjennom hele barnehageåret blant annet som følge av endringer i husholdningens samlede
inntekt.
Vi anmoder med dette barnehager og helsestasjoner om å informere foreldre/ foresatte
om ordningene.
Mer informasjon om ordningene: http://www.udir.no/regelverk-ogtilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

Med vennlig hilsen
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